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Motorkettingen

ČZ Motorkettingen

De motorkettingen die Köbo levert zijn afkomstig van CZ. Hiervoor is gekozen mede door alle succesvolle overwinningen 
die CZ heeft behaald met haar kettingen in de motorsport, maar ook vooral vanwege de goede en hoogwaardige kwaliteit 
die wordt geproduceerd.

De motorkettingen zijn te onderscheiden in de volgende 
uitvoeringen:

Basic

De Basic kettingen zijn ontworpen voor motoren tot 250cc. Door de zeer hoge CZ 
kwaliteit zeer geschikt voor dergelijke toepassingen, toonaangevend in deze klasse!

Professional

Ontworpen voor gebruik in de motorcross, endurance en voor sport applicaties. Deze zijn geschikt voor gebruik in zeer 
extreme omstandigheden. Uiterst betrouwbare kettingen! 

Ze zijn erg geschikt voor gebruik in het terrein dankzij de speciale ovale plaatjes die gebruikt zijn bij de assemblage van 
de ketting. De plaatjes zorgen voor tot wel 3 tot 4 keer minder slijtage dan kettingen uitgevoerd met standaard plaatjes.

Super

Deze klasse kettingen zijn bedoeld voor gebruik bij maximale belasting, en worden aangeraden voor de meest extreme 
situaties. De super klasse kettingen zijn technisch zeer geavanceerd. Dit is ook de ketting die word gebruikt door de rijders 
in de wereldkampioenschappen motorcross. 

O-Ring

De welbekende O-ring kettingen geven zeer veel duurzaamheid en hebben weinig onderhoud nodig. Zeer geschikt voor 
zowel straat als off-road gebruik. Kettingen dienen gesmeerd te worden daar waar zij het meeste slijten n.l. tussen de pen 
en de bus. De openingen tussen de pennen en bussen wordt afgedicht door middel van de O-ringen, met daar binnen 
in het smeermiddel dat de gehele levensduur van de ketting mee gaat. Smeer en vuil krijgt geen kans binnen te dringen 
tussen de pennen en bussen waardoor een lange levensduur is gegarandeerd!

X-Ring

De top van CZ kettingen, de bekende duurzaamheid van de O-ring kettingen maar dan nog beter 4 voudig afgedicht 
dankzij het ‘X’ profiel van de rubber afdichtings ringen. Deze lijn is zeer geschikt voor supersport klasse motoren. Uiteraard 
ook voor uw eigen type motor erg aantrekkelijk, gezien de lange levensduur en de krachten die op deze ketting kunnen 
worden uitgeoefend.

Kart

Ook voor uw kart leveren wij kettingen, deze zijn er in twee uitvoeringen. De standaard en de O-ring ketting. De O-ring 
ketting wordt voornamelijk bij trainingen gebruikt, terwijl de standaard meer wordt toegepast bij de wedstrijden. De 
standaard geeft minder weerstand dan de O-ring ketting waardoor er kostbare tijd gewonnen kan worden. 

    Neem ook eens een kijkje op onze online shop:   www.motorketting.nl
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